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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH SÓC TRĂNG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /TTr-UBND          Sóc Trăng, ngày      tháng     năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự 

án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

 

Kính gởi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 – 2025;  Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Dự thảo lần 2 
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Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 

15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  Thông tư số 46/2022/TT-BTC 

ngày ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính về 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân 

tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 09/2022/TT-

BLĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô 

hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 – 2025; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 05/2022/TT-

BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/06/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Quy định về nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng 

năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

29/06/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Ban hành quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện Công văn số 122/HĐND-VP ngày 16/8/2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thực hiện các nội dung Chương trình tại kỳ 
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họp lần thứ .. của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-

2026, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 là cụ thể hóa quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 40 của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản hướng dẫn từ 

Trung ương. Đồng thời, làm cơ sở để các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Mục đích:  

Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai 

điểm d, khoản 1, Điều 40 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ, xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh phù hợp với định 

hướng phát triển và điều kiện thực tế tại địa phương. 

2. Quan điểm chỉ đạo: 

Thực hiện đúng các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc 

Chương trình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp 

với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO, LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT  

Để triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực 

hiện: 

- Tổ chức nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc thực hiện dự án, kế hoạch, phương 

án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025  

- Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật.  

- Tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết; đăng tải trên Cổng thông tin 
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điện tử của tỉnh, đồng thời gửi lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức cá 

nhân có liên quan đến dự thảo. Tiếp thu các ý kiến đóng góp các cơ quan, đơn vị 

và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình 

hình thực tiễn và quy trình xây dựng văn bản của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Bố cục 

- Dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều. 

- Đính kèm 03 phụ lục. 

2. Nội dung cơ bản 

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

- Nội dung hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để 

sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thông qua đơn vị chủ trì liên kết. (Ghi chú: 

Các nội dung hỗ trợ đã được qui định cụ thể tại Điều 21, Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Dự án 3 của Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương IV  Thông tư 

số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc; Mục 3 Thông tư số 

15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính. Trường hợp các qui định 

trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính). 

- Mẫu hồ sơ đề nghị: Mẫu hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. (Ghi chú: Các mẫu hồ sơ đề nghị đã được qui 

định cụ thể tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 7 năm 2018 

của Chính phủ. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo 

qui định mới của Chính phủ). 

- Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất: Cụ 

thể hóa Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 

đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.   

- Lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động: Việc lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động của dự án, kế hoạch, phương 

án sản xuất theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên. (Ghi chú: Các nội dụng lựa chọn đơn vị đặt hàng đã 

được qui định cụ thể tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 
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2019 của Chính phủ. Trường hợp các qui định trên có thay đổi thì thực hiện 

theo qui định mới của Chính phủ). 

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

- Nội dung hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thông qua đơn vị chủ trì liên kết; người đại diện do cộng đồng lựa chọn; 

bên được giao nhiệm vụ, nhận đặt hàng. (Ghi chú: Các nội dung hỗ trợ đã được 

qui định cụ thể tại Điều 21, 22, 23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ; Dự án 2 và tiểu dự án 1 trong Dự án 3 của Quyết 

định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chương II Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2022 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 

11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 của Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày ngày 28 tháng 7 năm 

2022 của Bộ Tài chính. Trường hợp các qui định trên có thay đổi thì thực hiện 

theo qui định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài chính). 

- Mẫu hồ sơ đề nghị: Mẫu hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. (Ghi chú: Các mẫu hồ sơ đã được 

qui định cụ thể tại Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 

2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên 

có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội). 

- Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất: 

Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất thực hiện theo 

quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. (Ghi chú: Trình tự, 

thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất đã được qui định cụ thể 

tại Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì 

thực hiện theo qui định mới của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). 

- Lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động: Việc lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động của dự án, kế hoạch, phương 

án sản xuất theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 
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thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên. (Ghi chú: Các nội dụng chọn đơn vị đặt hàng đã 

được qui định cụ thể tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 

2019 của Chính phủ. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện 

theo qui định mới của Chính phủ). 

c) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

- Nội dung hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù 

hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh 

ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng 

cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu 

nhập người dân theo hướng bền vững thông qua đơn vị chủ trì liên kết; người 

đại diện do cộng đồng lựa chọn; bên được giao nhiệm vụ, nhận đặt hàng. (Ghi 

chú: Các nội dung hỗ trợ đã được qui định cụ thể tại Điều 21, 22, 23 của Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Nội dung thành phần 

số 3 của Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ;  Mục 2 Chương II Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 

tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Mục 3 của 

Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp các qui định trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Tài chính). 

- Mẫu hồ sơ đề nghị: Mẫu hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. (Ghi chú: Các mẫu hồ sơ đề nghị đã được qui 

định cụ thể tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 7 năm 2018 

của Chính phủ. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo 

qui định mới của Chính phủ). 

- Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất:  Cụ 

thể hóa Điều 21, 22, 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.   

- Lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động: Việc lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động của dự án, kế hoạch, phương 

án sản xuất theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên. (Ghi chú: Các nội dụng chọn đơn vị đặt hàng đã 

được qui định cụ thể tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 
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2019 của Chính phủ. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện 

theo qui định mới của Chính phủ). 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ 

sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn 

vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem 

xét, quyết định ./.  

(Xin gửi kèm theo: 

1. Phụ lục I, II, III; 

2. Dự thảo Nghị quyết). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: 
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;                                                                              

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ST; 

- Các thành viên UBND tỉnh;  

- Sở KH&ĐT, TC; 

- Lưu: XD, TH, VX, KT, HC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Lâu 
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PHỤ LỤC I 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày    /    /2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng) 

 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh: 

Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

b) Đối tượng áp dụng:  

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Nội dung hỗ trợ  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền 

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa 

theo chuỗi giá trị thông qua đơn vị chủ trì liên kết. 

(Ghi chú: Các nội dung hỗ trợ đã được qui định cụ thể tại Điều 21, Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Dự án 3 của Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương IV  

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc; Mục 3 

Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính. Trường hợp 

các qui định trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính). 

3. Mẫu hồ sơ đề nghị  

Mẫu hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp.  

(Ghi chú: Các mẫu hồ sơ đề nghị đã được qui định cụ thể tại Nghị định số 
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98/2018/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ. Trường hợp 

các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Chính phủ). 

4. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất  

a) Đơn vị chủ trì liên kết lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. 

Nội dung hồ sơ đề xuất phải xác định rõ: Năng lực của đơn vị chủ trì liên kết; 

phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; 

dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; các chỉ số đầu ra chính gắn với các mốc thời 

gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng, hoặc biên bản ký kết giữa 

đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; nội dung khác (nếu có). 

b) UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất.  

c) Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất và cơ quan, đơn vị, bộ phận giúp việc cho Hội đồng. 

Thành phần Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc lãnh đạo Sở Tài chính; các thành viên là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết, đại diện cơ quan quản lý 

nhà nước về đầu tư, tài chính, ngành, lĩnh vực chuyên môn và chuyên gia độc 

lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết). 

d) Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất. 

đ) Nội dung quyết định dự án, kế hoạch, phương án sản xuất phải bao gồm: 

Tên dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; 

tổng chi phí, cơ cấu từng nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn của chủ trì liên 

kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện 

các chính sách); nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; dự kiến kết quả 

thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án, kế hoạch liên kết; 

đối tượng tham gia; chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung 

khác có liên quan (nếu có). 

5. Lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 

Việc lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động của dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

(Ghi chú: Các nội dụng lựa chọn đơn vị đặt hàng đã được qui định cụ thể 

tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. 
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Trường hợp các qui định trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của 

Chính phủ). 
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PHỤ LỤC II 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày    /      /2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh: 

Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

b) Đối tượng áp dụng:  

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Nội dung hỗ trợ  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo; phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua 

đơn vị chủ trì liên kết; người đại diện do cộng đồng lựa chọn; bên được giao 

nhiệm vụ, nhận đặt hàng. 

(Ghi chú: Các nội dung hỗ trợ đã được qui định cụ thể tại Điều 21, 22, 23 

của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Dự án 2 và 

tiểu dự án 1 trong Dự án 3 của Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chương II Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Thông tư 

số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của Thông tư số 

46/2022/TT-BTC ngày ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính. Trường hợp 

các qui định trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính). 

3. Mẫu hồ sơ đề nghị  

Mẫu hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
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đoạn 2021 – 2025.  

(Ghi chú: Các mẫu hồ sơ đã được qui định cụ thể tại Thông tư số 

09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội. Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo 

qui định mới của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). 

4. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất  

Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất thực hiện 

theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.  

(Ghi chú: Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất 

đã được qui định cụ thể tại Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 

05 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp các mẫu hồ 

sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội). 

5. Lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 

Việc lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động của dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

(Ghi chú: Các nội dụng chọn đơn vị đặt hàng đã được qui định cụ thể tại 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. 

Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của 

Chính phủ). 
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PHỤ LỤC III 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-UBND ngày    /     /2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng) 

 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh: 

Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

b) Đối tượng áp dụng:  

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Nội dung hỗ trợ  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình 

chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông 

thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác 

xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo 

hướng bền vững thông qua đơn vị chủ trì liên kết; người đại diện do cộng đồng 

lựa chọn; bên được giao nhiệm vụ, nhận đặt hàng. 

(Ghi chú: Các nội dung hỗ trợ đã được qui định cụ thể tại Điều 21, 22, 23 

của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Nội dung 

thành phần số 3 của Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ;  Mục 2 Chương II Thông tư số 05/2022/TT-

BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Mục 3 của Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

Bộ Tài chính. Trường hợp các qui định trên có thay đổi thì thực hiện theo qui 

định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Tài chính). 

3. Mẫu hồ sơ đề nghị  
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Mẫu hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp.  

(Ghi chú: Các mẫu hồ sơ đề nghị đã được qui định cụ thể tại Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ. Trường hợp 

các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của Chính phủ). 

4. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất  

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 

- Đơn vị chủ trì liên kết lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. 

Nội dung hồ sơ đề xuất phải xác định rõ: Năng lực của đơn vị chủ trì liên kết; 

phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; 

dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; các chỉ số đầu ra chính gắn với các mốc thời 

gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng, hoặc biên bản ký kết giữa 

đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; nội dung khác (nếu có). 

- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất và cơ quan, đơn vị, bộ phận giúp việc cho Hội đồng. 

Thành phần Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc lãnh đạo Sở Tài chính; các thành viên là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết, đại diện cơ quan quản lý 

nhà nước về đầu tư, tài chính, ngành, lĩnh vực chuyên môn và chuyên gia độc 

lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết). 

- Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất. 

- Nội dung quyết định dự án, kế hoạch, phương án sản xuất phải bao gồm: 

Tên dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; 

tổng chi phí, cơ cấu từng nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn của chủ trì liên 

kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện 

các chính sách); nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; dự kiến kết quả 

thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án, kế hoạch liên kết; 

đối tượng tham gia; chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung 

khác có liên quan (nếu có). 

b) Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

- Cộng đồng dân cư xây dựng hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất. Hồ 
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sơ phải bao gồm: Biên bản họp dân; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 

phẩm; tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đóng 

góp của các thành viên tổ nhóm; kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, 

cách thức quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng 

(nếu có); trách nhiệm giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quản lý hiện 

vật hoặc tiền luân chuyển; nhu cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; nội dung khác 

(nếu có) theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, 

phương án sản xuất và quyết định đơn vị, bộ phận giúp việc cho Tổ thẩm định. 

Thành phần Tổ thẩm định bao gồm: Tổ trưởng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, phương án 

sản xuất của cộng đồng; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng 

bình chọn (nếu có). 

- Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng phòng, ban 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. 

- Nội dung quyết định dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất phải bao 

gồm: Tên dự án, phương án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng 

tham gia dự án; các hoạt động của dự án; dự toán kinh phí thực hiện dự án; 

nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, 

vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham 

gia (nếu có)); hình thức, mức quay vòng (nếu có); dự kiến hiệu quả, kết quả đầu 

ra của dự án, phương án; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; 

chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có). 

c) Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

- Bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng xây dựng hồ sơ đề nghị dự 

án hỗ trợ người dân đang chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, biến đổi 

khí hậu, ô nhiễm môi trường; dự án, mô hình cho các nhóm đối tượng yếu thế; 

hỗ trợ sản xuất gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bình đẳng giới; mô hình 

ứng dụng công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới. Hồ sơ phải bao gồm: Đơn đề nghị 

có xác nhận của chính quyền cấp xã; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 

phẩm; tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đóng 

góp của các thành viên tổ nhóm; kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, 

cách thức quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng 

(nếu có); trách nhiệm giám sát của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quản lý hiện 

vật hoặc tiền luân chuyển; nhu cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; nội dung khác 

(nếu có) theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 



 16 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, 

phương án sản xuất và quyết định đơn vị, bộ phận giúp việc cho Tổ thẩm định. 

Thành phần Tổ thẩm định bao gồm: Tổ trưởng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, phương án 

sản xuất của cộng đồng; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng 

bình chọn (nếu có). 

- Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định 

hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng phòng, ban 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. 

- Nội dung quyết định dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất phải bao 

gồm: Tên dự án, phương án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng 

tham gia dự án; các hoạt động của dự án; dự toán kinh phí thực hiện dự án; 

nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, 

vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham 

gia (nếu có)); hình thức, mức quay vòng (nếu có); dự kiến hiệu quả, kết quả đầu 

ra của dự án, phương án; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; 

chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có). 

5. Lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 

Việc lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động của dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất theo quy định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

(Ghi chú: Các nội dụng chọn đơn vị đặt hàng đã được qui định cụ thể tại 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. 

Trường hợp các mẫu hồ sơ trên có thay đổi thì thực hiện theo qui định mới của 

Chính phủ). 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-31T18:28:17+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<sokhdt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




